
2ª PARTE – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO

Questão nº: 21
São exemplos de agentes antimicrotúbulos, antimetabólicos e
alquilantes, respectivamente:

a) Vincristina, metotrexate e melfalano.
b) Vincristina, 5-fluoracil e docetaxel.
c) Metotrexate, clorambucil e cisplatina.
d) Docetaxel, 5-fluoracil e doxorubicina.

Questão nº: 22
Criança de 5 anos, com mãe operada por carcinoma medular
de tireóide, apresenta mutação no RET, qual conduta deve ser
adotada:

a) Tireoidectomia total imediata.
b) Tireoidectomia total após menarca.
c) Acompanhamento com USG de tireóide.
d) Acompanhamento com dosagem de calcitonina.

Questão nº: 23

Classificação TNM da AJCC para carcinoma espinocelular,
acometendo prega vocal direita, com redução da mobilidade:

a) T1a
b) T1b
c) T2
d) T3



Questão nº: 24
Para um paciente portador de carcinoma espinocelular de seio
piriforme a esquerda com estadiamento clínico N2 está
indicado para o tratamento do pescoço:

a) Radioterapia externa.
b) Esvaziamento cervical radical modificado bilateral.
c) Esvaziamento cervical radical modificado a esquerda e seletivo II,
III, IV a direita.
d) Esvaziamento cervical seletivo II,III e IV bilateral.

Questão nº: 25
Segundo os critérios da ASCC para tumores de orofaringe é
um estádio III a alternativa:

a) T4N1M0
b) T3N2M0
c) T2N0M0
d) T1N1M0

Questão nº: 26
É contra indicação para laringectomia horizontal supraglótica:

a) Lesão que acomete uma aritenóide.
b) Lesão acomete toda a epiglote.
c) Lesão acomete região interaritenóidea.
d) Lesão com infiltração até valécula.

Questão nº: 27

O trígono submandibular é delimitado por:



a) Ventres anteriores do músculo digástrico bilateralmente e o hióide.
b) Ventres anterior e posterior do músculo digástrico e mandíbula.
c) Ventres posterior do músculo digástrico, músculo
esternocleidomastoídeo e músculo omo-hióide.
d) Músculo esterno-hióide, músculo esternocleidomastóideo e o
músculo omo-hióide.

Questão nº: 28
Qual o par craniano é o responsável pela sensibilidade
especial dos 2/3 anteriores da língua?

a) V
b) VII
c) IX
d) X

Questão nº: 29
A cirurgia de Sistrunk é para tratamento de :

a) Cisto dermóide
b) Cisto de tireoglosso
c) Cisto branquial
d) Torcicolo congênito

Questão nº: 30
Segundo a classificação de Clark o tumor que chega até a
derme reticular é:

a) Clark II
b) Clark III
c) Clark IV
d) Clark V



Questão nº: 31
A inclusão do platisma nas dissecções do pescoço tem como
objetivo:

a) Melhorar a irrigação dos retalhos cutâneos.
b) Permitir a excisão de linfonodos que acompanham as jugulares
externas e anteriores.
c) Prevenir deiscência da sutura.
d) Evitar hiperestesia e retração cutânea.

Questão nº: 32
Qual é a lesão do tipo teratoma mais comum na região da
cabeça e pescoço:

a) Cistos dermóides
b) Ceratoacantoma
c) Mixoma
d) Cordoma

Questão nº: 33
De acordo com a classificação de Clark, o melanoma nível IV,
corresponde a:

a) Lesão envolvendo exclusivamente a epiderme.
b) Lesão invadindo toda a espessura da derme.
c) Lesão com invasão da derme superficial.
d) Lesão com invasão da derme, mas sem alcançar o tecido
subcutâneo.

Questão nº: 34
Dos parâmetros utilizados nas ligaduras de artéria carótida



externa, podemos citar:

a) Ausência de ramos arteriais.
b) Cruzamento do nervo hipoglosso.
c) Artéria mais externa.
d) Cruzamento do nervo espinhal.

Questão nº: 35
Paciente portador de carcinoma espinocelular de lábio
inferior, infiltrativo, com cerca de 4 cm de extensão, sem
linfonodos cervicais palpáveis, o melhor tratamento é:

a) Radioterapia externa
b) Ressecção da lesão e reconstrução imediata se possível.
c) Ressecção da lesão e reconstrução imediata se possível além de
esvaziamento cervical unilateral níveis I ,II,III.
d) Ressecção da lesão e reconstrução imediata se possível além de
esvaziamento cervical bilateral níveis I ,II,III.

Questão nº: 36
Paciente portador de carcinoma espinocelular de borda lateral
da língua, com 2cm no maior eixo, sem linfonodos cervicais
palpáveis, qual a melhor conduta terapêutica:

a) Ressecar a lesão com margem.
b) Ressecar a lesão com margem + esvaziamento cervical I ,II e III.
c) Ressecar a lesão com margem + esvaziamento cervical radical
modificado.
d) ressecar a lesão com margem + esvaziamento cervical I ,II,III e V.

Questão nº: 37
Qual a neoplasia das glândulas salivares mais frequentes nos



homens?

a) Tumor de Warthin.
b) Adenoma pleomorfo.
c) Carcinoma mucoepidermóide.
d) Carcinoma adenóide cístico.

Questão nº: 38

A tireoideite de Quervain se caracteriza por:

a) Ser granulomatosa
b) Ser linfocitária
c) Hipotireoidismo
d) Ser de causa actínica.

Questão nº: 39
Paciente com quadro de etilismo crônico, com febre,
odinofagia, disfagia e disfonia. Ao exame constata-se
presença de raízes residuais molares bilateralmente e
endurecimento cervical até a região clavicular bilateral com
dor à palpação e hiperemi. Na tomografia computadorizada de
pescoço apresenta edema local, com espessamento da
gordura, porém sem sinais de coleção e na tomografia do
tórax nota-se ausência de sinais de mediastinite ou derrame
pleural. Qual a melhor conduta:

a) Iniciar antibioticoterapia
b) Iniciar antibioticoterapia e drenagem submandibular bilateral e
submentoniana.
c) Iniciar antibioticoterapia e drenagem cervical ampla com incisão
única e supraclavicular.
d) nenhuma das anteriores.



Questão nº: 40
Qual dos tumores abaixo são considerados não linfóides
benignos e de ocorrência na região lateral do pescoço:

a) Cisto tireoglosso
b) Linfangioma
c) Paraganglioma
d) Neurofibrossarcoma

Questão nº: 41
Paciente apresentando disfonia intensa e súbita, realiza
laringoscopia com laudo de paralisia mediana de corda vocal
direita sem lesão no laringe. Qual a conduta a seguir?

a) Solicitar ressonância magnética com cortes finos do laringe.
b) Solicitar radiografia de tórax.
c) Solicitar cintilografia de tireóide.
d) Solicitar ultrassom com PAAF guiada de tireóide.

Questão nº: 42
No tratamento cirúrgico dos tumores malignos do laringe
glóticos T2N0M0, o esvaziamento cervical adequado é:

a) Nenhum, pois é muito rara a ocorrência de metástase linfáticas
nestes tumores.
b) Esvaziamento cervical seletivo no lado do tumor.
c) Esvaziamento cervical radical no lado do tumor.
d) Esvaziamento cervical radical bilateral.

Questão nº: 43
Na classificação clínica do carcinoma basocelular, selecione o



item correspondente à variante esclerodermiforme:

a) Superfície nodular, sem ulceração.
b) Apresenta pigmentos de melanina, parecido com o melanoma.
c) Assemelha-se a uma cicatriz plana, com invasão profunda e
disseminação periférica.
d) Superfície nodular, com ulceração.

Questão nº: 44

No controle clínico do paciente em pós-operatório imediato de
cirurgia na tireóide/paratireoide, qual a conduta mais
adequada?

a) Manter o paciente em UI/UTI, com controle rigoroso do cálcio sérico.
b) Não há necessidade de cuidados com as vias aéreas, caso o
paciente tenha realizado cirurgia parcial.
c) Realizar curativo cervical compressivo em X.
d) Colocar o dreno aspirativo pendurado abaixo do leito.

Questão nº: 45
A técnica cirúrgica e manobra de Sistrunk, corresponde a:

a) Correção cirúrgica do cisto branquial.
b) Correção cirúrgica do cisto dermóide.
c) Correção cirúrgica de anomalia do trato tireoglosso.
d) Correção cirúrgica da tireóide lingual.

Questão nº: 46
As fraturas de mandíbula a ação da força muscular causa o desvio na
linha de fratura. Esta fratura, em mandíbula adêntula, é classificada
como:



a) Classe III, favorável.
b) Classe II, favorável.
c) Classe II, desfavorável.
d) Classe III, desfavorável.

Questão nº: 47
Em alguns casos a radioterapia e a cirurgia oferecem chances
iguais de cura, mas existem casos em que a cirurgia é o
método mais eficaz. Assinale o item em que as condições
sugerem a cirurgia como o tratamento preferencial:

a) Tumor envolvendo ou em íntimo contato com o tecido ósseo.
b) Linfoma de Hodgkin.
c) Linfoma não-Hodgkin.
d) Melanoma

Questão nº: 48
O item que descreve corretamente os limites do triângulo
posterior do pescoço:

a) Borda anterior do músculo ECOM, linha média do pescoço e borda
inferior da mandíbula.
b) Borda posterior do músculo ECOM, margem anterior do trapézio e
a borda superior da clavícula.
c) As bordas dos dois ventres do músculo digástrico e a borda inferior
da mandíbula.
d)Entre os dois ventres do músculo digástrico e o osso hióide.

Questão nº: 49
Em relação às complicações relacionadas com cirurgias para
tumores de cabeça e pescoço, as mais frequentes são:

a) Fístulas faringocervicais.



b) Fístulas de glândulas salivares.
c) Deiscência da sutura da ferida e infecção.
d)Fístulas bucocervicais.

Questão nº: 50
Qual dos músculos abaixo não é inervado pelo nervo
oculomotor?

a) Reto superior
b) Reto medial
c) Reto lateral
d) Oblíquo inferior.


